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Usnesení rady obce č. N4/2022 ze dne 07. 12. 2022 
 

Rada obce Líbeznice po projednání: 

 

25/2022 – N4. RO 
Schvaluje navržený program schůze rady obce.  

 

26/2022 – N4. RO 
I. Schvaluje záměr vyhlásit grantové řízení na podporu aktivit v oblasti kultury, sportu a 

volného času pro rok 2023 a znění výzvy dle přílohy č. 2.  

II. Vyhlašuje grantové řízení programu na podporu aktivit v oblasti kultury, sportu a 

volného času pro rok 2023 s alokací 200.000,- Kč, s termínem uzavření žádostí do 

31.01.2023. 
 

27/2022 – N4. RO 
Souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na pozici Strážník obecní policie dle přílohy 

č. 3. 
 

28/2022 – N4. RO 
Souhlasí s objednáním instalace kamerového systému k závoře na Zdibské ulici u 

společnosti EMACHINE s.r.o. za cenu 49.247,- kč včetně DPH. 
 

29/2022 – N4. RO 
Souhlasí s objednáním hudebního vystoupení hudebního tělesa Martin Vaverka & 

Friends na Líbeznické plese v roce 2023 za cenu 28.800,- kč včetně DPH.  

  

30/2022 – N4. RO 
Souhlasí s objednáním defibrilátoru se skříňkou do haly Na Chrupavce za cenu 

53.450,- Kč včetně DPH. 

 

31/2022 – N4. RO 
I. Souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na základě žádosti na minivolejbalový 

turnaj konaný dne 10.12.2022 v hale Na Chrupavce ve výši 2.000,- Kč. 

II. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. 

 

32/2022 – N4. RO 
I. Souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na základě žádosti pro Školu Taekwon-

do DanGun, z.s. na poskytnutí části pronájmu za tělocvičnu za rok 2022 ve výši 

8.700,- Kč. 

II. Pověřuje starostu podpisem smlouvy o dotaci. 
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33/2022 – N4. RO 
Souhlasí s objednáním dopravního značení na přechody na náměstí a v ulici 

Hovorčovická u společnosti DOZNA s.r.o. za cenu 27.568,64 Kč včetně DPH. 

 

34/2022 – N4. RO 
Souhlasí s pořízením předního závěsu a radlice na rolbu pro úklid sněhu na kluzišti u 

společnosti N&N KOŠÁTKY s.r.o. za cenu do 100.000,- Kč bez DPH. 

 

35/2022 – N4. RO 
Bere na vědomí informaci Krajského úřadu Středočeského kraje a Integrované 

dopravy Středočeského kraje, p.o. o společném projektu „Chytré zastávky – 

modernizace zastávkového informačního systému na území Středočeského kraje 

v oblasti telematiky v rámci dotačního nástroje Integrované teritoriální investice pro 

Pražskou metropolitní oblast“. 

 

36/2022 – N4. RO 
Souhlasí se zařazením následujících projektů ZŠ a ZUŠ Líbeznice do seznamu 

investičních priorit Strategického rámce MAP pro období 2021 - 2027: 

• Rekonstrukce šaten 

• Venkovní učebna v zeleném pásu 

• Mobilní počítačové učebny 

• Venkovní lezecká stěna 

• Didaktický školní park.  

 

37/2022 – N4. RO 
Souhlasí s převodem uspořených finančních prostředků ZŠ a ZUŠ Líbeznice (z 

původně plánovaných položek rozpočtu na jiné) ve výši 1.220.000,- Kč. 
 

 

 

 

starosta - Jan Havlíček     _____________________________________     

 

 

 

Místostarosta – Michal Doubrava  _____________________________________ 

 

 

 

 


